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Tábor 2012 
 
Dne 30. června 2012 v 9:00 jsme vyrazili na již tradiční tábor, který 
tentokrát vedl Janek Malina. Setkali jsme se u růždecké fary, odkud 
jsme i započali, po rozloučení s rodiči, naši dalekou cestu k táboru, 
který se letos konal na Trojáku. I přes těžké podmínky (nesnesitelné 
horko) a únavu jsme se do tábora dostali, ačkoliv letos sprintoval 
posledních 100 metrů k táboru málokdo, protože všichni sotva šli. 
 
V táboře jsme se ubytovali buď do velké chaty, určené pro vedoucí, 
nebo chatek, které byly pro děti. Na nohy nás postavil až výborný 
guláš s knedlíkama od našich skvělých kuchařek, Hanky Borkové a 
Lydie Žambochové, které se o nás celý týden staraly. Večer jsme 
zakončili táborákem. 
 
 Následující den jsme začali krátkou rozcvičkou, po níž začal duchovní 
program pro větší, které vedl Jenda Sedláček, a menší, které měla na 
starosti Baru Píchalová. Po duchovním programu se děti mohly pustit 
do odborností, kterých bylo tento rok 6, učily se zásady první pomoci, 
vázat uzly, luštit šifry, plnily zkoušku fyzické zdatnosti, nebo 
navštěvovaly kroužky přírodovědy a biblistiky. 
 
Letošním hlavním tématem tábora byla Boží zbroj. Hned v první hře si 
děti vymyslely název skupinky (rytířského rodu) a vyrobily erby, ke 
kterým si musely vymyslet i legendu, jak erb vznikl. Když byly 
skupinky s erby hotové, mohly se jít vykoupat v bazénu, který jsme 
v táboře letos měli. 
 

 
 
V úterý se celý tábor vydal, i přes protesty, na celodenní výlet na 
Hostýn, kde jsme mohli vidět baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 
Kromě baziliky tam byla i spousta stánků a rozhledna, z které byl 
krásný výhled na krajinu kolem. Noční táborové hry měly být dvě, ale 
vydařila se jen jedna, protože při druhé se přihnala bouřka. Počasí 
nám přálo celý týden, pokud pršelo, tak v noci. A že bylo horko, zas 
tak nevadilo, protože díky sprchám, které jsme měli v chatě i v 
chatkách, se dalo každý den zchladit. 
 
Letošní tábor se opravdu vydařil, hry byly skvělé a všichni se dobře 
bavili. Nedošlo ani k žádnému vážnějšímu úrazu. Velké poděkování 
patří všem, kteří se na tomhle táboře podíleli a věnovali mu svůj čas. 
 

Jan Vidašič  

Rodinná dovolená 
 
Na přelomu července a srpna jsme strávili krásný a požehnaný týden 
v hotelu Kamzík v Jeseníkách. Pobytu se zúčastnily rodiny, páry i 
jednotlivci z různých sborů, církví i koutů naší republiky.  

 
Dopoledne a večer jsme se scházeli nejprve ke společné krátké 
pobožnosti a chválám. Dospělí pak měli přednášky. Dopoledne 
s manžely Fišerovými s CB na Jasence na téma – Role muže a ženy 
v manželství, komunikační dovednosti,… a večer jsme pak s Jiřím 
Benešem rozebírali vybrané perikopy ze Starého zákona. Oba dva 
programy byly pro mě osobně velmi přínosné a člověk měl možnost 
se zamýšlet nad věcmi, na které přes rok třeba nemá čas. Nebo si ho 
jen často neumí udělat a přednost mají jiné věci. Díky řečníkům za 
slovo a možnost ztišení a zamyšlení. O děti bylo během programu pro 
dospělé dobře postaráno v jednotlivých skupinkách podle věku. I zde 
patří velký dík všem, kdo se o děti starali a chystali pro ně program. 
 
Odpoledne jsme se vydávali na různé výlety po okolí: Karlova 
Studánka, Praděd, údolí Bílé Opavy. Nebo jsme mohli využít v hotelu 
bazén, tělocvičnu, trampolínu,… 
 
Ve středu jsme všichni společně vyrazili na celodenní výlet. Obdivovali 
jsme krásy mechových jezírek na Rejvízu, rýžovali zlato ve Zlatých 
Horách a užívali si krásného počasí a řízků :-) V pátek odpoledne byly 
pro děti připravené hry a již tradiční čokobanka. 
 
Před lety jsme já s mým manželem, tehdy ještě jako mládežníci, jezdili 
dělat na tyto rodinné dovolené vedoucí skupinek pro děti. S úsměvem 
jsme sledovali, že děti z našich skupinek už nejsou děti, ale skoro 
dospělí, kteří teď skupinky vedou :-) A taky bylo fajn se seznámit 
s novými lidmi i povykládat se starýma známýma. 
Díky moc organizátorům za jejich čas a práci. Každý si na tomto 
pobytu jistě přišel na své a příští rok se budeme opět těšit :-) 
 

Jitka Malinová 
 
(Informace od dalších dovolených najdete na webu: letocz.cz) 
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Valašská mládež 
 
Dne 14. září jsme se vydali s růždeckou mládeží na Valašskou mládež 
na Velkou Lhotu. Z počátku nás nebylo mnoho, ale postupně se volná 
místa zaplnila a nakonec nás byl plný sál. Po oficiálním zahájení 
mládeže Hančou Vémolovou a po zajímavé seznamovací hře jsme 
zazpívali oblíbené písně. O zábavnou část večera se postarali bratři 
Jelínkovi, konkrétně David a Jindra. Připravili si pro nás jednu velkou 
hru neboli soutěž. Jako první nás čekalo strefování rybiček na terči 
kamenem a prakem. Všichni jsme se s tím poprali a hodně se nasmáli. 
V další části soutěže si odvážní jedinci zkusili, jaké je to bít se za svůj 
tým jako rytíři se zavázanýma očima a být oddáni pouze na navigování 
svých lidí, taktéž bylo o zábavu postaráno. Dále jsme měli vyslat 
z každého týmu jednoho „dobrovolníka“, kterého jsme považovali za 
nejlepšího malíře a výtvarníka. Úkolem bylo sednout si na židli a 
tužkou uchopenou prsty nohy nakreslit ve stanoveném času sluníčko. 
Oba výtvory byly umělecké díla. V další hře se osvědčili vášniví jedlíci. 
A málem bych zapomněla, nejvíce jsme se všichni vyřádili v soutěži o 
hlasitější pokřik družstva… chytrý mobil měřil dB. Po soutěži plné 
zábavy a smíchu přišel na řadu tzv. vážný program. Ten si připravil 
Ondra Dančák. Přečetl nám poutavý příběh a také text z Bible. Byli 
jsme rozděleni do skupinek a uvažovali a zamýšleli se nad čteným 
slovem. Pomohly nám položené otázky, které jsme dostali všichni na 
papíře. Po skupinkové práci jsme se všichni opět sešli v sále a probírali 
své odpovědi a názory společně. Jsem si jista, že jsme byli obohaceni o 
zajímavé poznatky ostatních mládežníků. Po diskuzi se střed sálu 
zaplnil stoly prohýbajícími se pod nánosem jídla. A to jsme se sletěli 
jako včely na med. Po rychlém zmizení chlebíčků, buchet a ostatních 
dobrot jsme se pomalu odebrali k autům a zdárně odjížděli vstříc 
domovům. 
 

Jana Klenotičová 

 

Výlet k Cábskému jezeru a na chatu Cáb 
 
V sobotu 8. září 2012 byl uspořádán výlet k Cábskému jezeru a na 
chatu Cáb. Výlet byl zorganizován Pepou Bartoněm. Sraz byl domluven 
na devět hodin u Pepy. Od Pepy jsme odjížděli o půl desáté. Sestava 
byla: Pepa Bartoň a Davídek Bartoň, Ondra Dančák, Honza Klenotič, 
Honza Vidašič, Martin Šrámek, Jenda Bartoň, Mirek Bartoň a Ondra 
Bartoň. Od Pepy jsme odjížděli o půl desáté, směr Cábské jezero. Jeli 
jsme přes Malou Bystřici. Po dosažení Cábského jezera jsme si udělali 
svačinovou přestávku. 

 
Když jsme jedli, připlula k nám kačena a ryby a my jsme je krmili. Poté 
jsme obešli jezero kolem dokola. Po pauze jsme jeli dál a dojeli jsme 
na Ptáčnici. No a od Ptáčnice už to byl jen kousek k Chatě Cáb. Všichni, 
poháněni touhou být už na chatě, se rychle rozjeli k chatě. Na chatě 
Cáb jsme si dali všichni výbornou česnekačku a zapili ji Kofolou. Po 
občerstvení a odpočinutí jsme se vydali cestou na rozcestí Dušná. Po 
krátké poradě jsme vytlačili kola na vrchol Dušná. Tam se od nás 
oddělil Ondra Dančák. Honza Klenotič a Martin Šrámek sjeli domů 
přes Čupek. Bystřičané sjeli domů přes Bystřičský lom. Na přehradě se 
oddělil Pepa, Jenda a Davídek, kteří jeli domů. Potom už jeli domů jen 
Mirek Bartoň, Ondra Bartoň a Honza Vidašič. 
 

Ondřej Bartoň 
 

Festival United 
 
Festival United je multižánrový křesťanský festival, jehož druhý ročník 
se konal právě letos, a to ve dnech 23. – 25. srpna ve Vsetíně, 
především v prostorách Domu kultury, ale i v kině Vatra, sokolovně, 
v centru Archa či věžovém domě, kde působí Maják. Jeho letošní 
podtitul zněl „Dotknout se neviditelného“. 

 
Co se programu týče, nutno zmínit, že byl opravdu pestrý a bohatý a 
každý z nás si zde mohl najít svůj hudební žánr, seminář, nebo prostě 
jen koutek ke ztišení s Bohem, což poskytovala např. modlitební 
místnost. 
Program byl rozdělen na hlavní scénu, na níž vystupovali kromě 
kvalitních hudebních skupin i řečníci, klubovou scénu, která byla 
především hudební, filmovou a divadelní scénu a open air scénu, 
která probíhala na náměstí. 
První dva dny bylo sice horko a únava ke konci festivalu byla znát na 
většině účastníků i dobrovolníků, ovšem za to, co nám festival nabídl 
a dal, to určitě stálo. Myslím, že spousta z nás ucítila dotek 
neviditelného. 
Další ročník se bude konat 22. – 24. srpna 2013 a moje doporučení 
patří všem, určitě je se na co těšit! 
 

Nikola Baletková 
 
 

Co se děje na faře… 
 
Ve druhé polovině prázdnin bylo započato s vnitřní rekonstrukcí ve 
farní budově. Bylo potřeba kompletně zrenovovat starou koupelnu a 
sociální zařízení ve farním bytě. V souvislosti s tím vyměnit stávající 
litinové odpady vedoucí až do sklepa a zrekonstruovat sociální 
zařízení v přízemí budovy.  Nově zde vznikne bezbariérové sociální 
zařízení pro postižené na vozíku a našel se prostor pro sprchu, která 
bude sloužit zejména pro hostující mládeže na naší faře.  Ve farním 
bytě nám dosloužil plynový kotel, který bude nahrazen novým. 
Dokončení prací očekáváme během podzimu, abychom mohli nedělní 
shromáždění přesunout z kostela na faru, než přijde zima. 
Poděkování patří ochotným bratřím, kteří zajišťují probíhající práce a 
najali nám velmi šikovné řemeslníky. Také sestry budou mít možnost 
se zapojit do práce při generálním úklidu fary, který je před námi. 
Zapojit se mohou úplně všichni a to ochotou přispět finančně svými 
dary, které budou nutné pro uhrazení nemalých nákladů. Odměnou 
nám bude příjemné prostředí pro všechny uživatele těchto prostor 
v přízemí a podstatné zlepšení podmínek bydlení pro budoucí rodinu 
kazatele. Za Vaši obětavost Vám předem děkuje staršovstvo 
růždeckého sboru. 
 

Jan Dančák, kurátor 
 

Občasník „Ozvěny“ vydává 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Růžďce 
Růžďka 138, http://www.cceruzdka.cz, ruzdka@evangnet.cz 
redakční kruh: Ondřej Dančák, Jan Bartoň 
kontakt na administrátora: Petr Maláč, tel. 571 115 371 
petr.maláč@evangnet.cz 
kontakt na kurátora: Jan Dančák, tel. 571 443 229 
Číslo sborového účtu: 1765803379/0800 
(Dary církvi je možné odečíst od základu daně.) 
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